Modtaget 10. marts 2016 på mail
Ansøgning om støtte til havnedag 2016
Dragør Havn og foreningerne på Dragør Havn ansøger hermed kulturpuljen om tilskud til havnedag
2016.
Havnedagen afholdes den 29. maj 2016 i tidsrummet 10-16.
Formålet med dagen er at åbne havnen op for alle borgere og besøgende, og for at give et indblik i
de mange muligheder, der er for at dyrke søsport i Dragør mange maritime foreninger og klubber.
Havnedagen udgår fra Gammel Havn, hvor der er musik, historiefortælling og guidning ud til de
enkelte klubber, som hver især laver aktiviteter.
Kort over Havnen, klubberne, restaurationerne samt det øvrige erhverv udleveres herfra, og man
prøver så vidt muligt at guide folk til det, de gerne vil opleve. Et løb bliver arrangeret af
Ungdomsskolen, med poster rundt på Havnen.
Dagen vil også rumme et maritimt loppemarked.
Dragør Kajakklub, Pilen, samt Dragør Sejlklub vil være repræsenteret. Der vil være aktiviteter ved
og i klubhusene med romaskiner og både/kajakker. Vi forsøger også at få
frømandsklubben/dykkerklubben med, og der vil blive aftalt diverse aktiviteter klubberne imellem.
Dragør Motorbådsklub har tilbudt at sætte et telt op på Havnepladsen, hvor man vil sælge pølser, øl
og vand.
Her er det ønsket at have levende ”maritim” musik.
Ungdomsklubben vil også være repræsenteret og vil befinde sig på Havnepladsen ved den gamle
bedding. Her vil der være diverse aktiviteter, herunder meget gerne historiefortællinger.
Havnens erhverv, Dragør Bådeværft, Museet, Turistinformationen, Dragør Røgeri, Dragør
Sejlsport, Cafe Espersen, Lodsmuseet, Lodserne, Cafe Dragør Sejlklub, Strandhotellet, Cafe Blink
og Isbutikken på Havnen, vil blive inddraget i festlighederne.
Markedsføringspuljen vil blive ansøgt om støtte til annoncering og info i presse og aviser.
Kulturpuljen ansøges hermed om et tilskud på kr. 10.000 til aktiviteter i forbindelse med
Ungdomsskolens oplevelsesløb samt til honorarer til musikere og historiefortællere.
Alle arrangementer vil være åbne for såvel borgere og turister, og målet er, at dagen både skal
styrke kendskabet til Dragør, til foreningerne og skabe liv i by og havn.
Vi håber på velvillig behandling af ansøgningen.
Med venlig hilsen
DRAGØR HAVN
John Strøbæk
Havnefoged
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